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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ВЧИТЕЛЯ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

У зв’язку з реформою «Нова українська школа», яка базується на впровадженні нового переліку 
компетентностей учня, змінюються і вимоги до професії вчителя, які систематизує новий про-
фесійний стандарт.  Метою статті є обґрунтування доцільності компетентнісного виміру 
професійного стандарту вчителя, його структури, можливостей застосування. У статті 
досліджено типологію професійних стандартів вчителя, обґрунтовано структуру українського 
професійного стандарту на основі чинної нормативно-правової бази, підходи до його кодифіка-
ції, узагальнено перелік компетентностей вчителя в умовах реформування загальної середньої 
освіти,  Визначено різні напрями застосування стандарту, зокрема, для розробки освітніх про-
грам підготовки педагогів, курсів підвищення кваліфікації вчителів, самооцінки вчителя, плану-
вання його професійного розвитку, оцінювання його діяльності через сертифікацію та атеста-
цію.

Ключові слова: компетентнісний професійний стандарт вчителя;  компетентності; реформа 
«Нова українська школа»;  трудові функції.
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Вступ. Реформа повної загальної се-
редньої освіти «Нова українська школа» (НУШ) 
стала відповіддю на усвідомлений запит суспіль-
ства на якісну та доступну освіту, орієнтованої на 
майбутнє. 

У 2016 році Колегія Міністерства освіти і науки 
підтримала концепцію реформи  із засадничими 
принципами, основними напрямами і графіком 
упровадження до 2030 року [6], і Кабінет міністрів 
України  схвалив Концепцію реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 року [19].

Реформа впроваджується за трьома ключо-
вими напрямками: модернізація змісту освіти та 
стандартів, оновлення освітнього простору і про-
фесійний розвиток учителів. Проте, врешті-решт, 
усі ці три елементи сходяться навколо педагога, 
і саме від вчителя залежить як успішне впрова-
дження реформи загалом, так і успішна та щас-
лива самореалізація кожної окремої дитини.

Як вказує Андреас Шлейхер у праці 
«Найкращий клас у світі», «Якість освітньої сис-

теми не може бути кращою, ніж якість вчителів 
у цій системі. Тож залучення, розвиток і утри-
мування найкращих вчителів – найважливіше 
завдання освітніх систем» [1].

А якість учителів залежить від статусу про-
фесії педагога, вимог до цієї професії, визначених 
професійним стандартом чи іншими інструк-
тивними документами, а також можливостями 
здобуття вищої освіти і системного підвищення 
кваліфікації, які базуються на сучасних вимогах 
до педагогічної професії.  

Звісно, підвищення вимог до вчителя має 
супроводжуватися підняттям його соціального 
статусу, зокрема, заробітної плати. Так, запрова-
дження реформи НУШ у 2017 році супроводжу-
валася підвищенням оплати праці вчителів на 
50%. Загалом за період з 2016 по 2019 роки оплата 
праці вчителів в Україні зросла, в середньому, на 
85% [3]. 

Відповідно до статті 61 Закону України 
«Про освіту», прийнятого у 2017 році, мінімаль-
ний посадовий оклад вчителя, педагогічного пра-
цівника повинен бути на рівні трьох мінімальних 
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заробітних плат. У перехідних положеннях зазна-
ченого закону вказана проміжні конкретні дата 
і  показник, які мають бути досягнуті, зокрема, 
у  «2023 році посадовий оклад педпрацівника 
найнижчої кваліфікації має становити не менше 
чотирьох прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб» [17]. Для досягнення цієї мети була при-
йнята постанова Кабінету Міністрів №822, яка 
демонструвала цей поступовий перехід, проте ця 
постанова була призупинена в 2020 році.

Тож зростання оплати праці і підняття пре-
стижності професії педагогів і надалі залиша-
ється актуальним.

Підвищення вимог до професії супроводжу-
ється оновленням професійних стандартів, вимог 
до освітніх програм підготовки і професійного 
розвитку підвищення кваліфікацій. Упродовж 
2017-2020 рр. після прийняття Концепції НУШ 
було модернізовано освітнє законодавство з ура-
хуванням цілей і потреб реформи, напрацьовано 
оновлену нормативно-правову базу, включаючи 
компетентнісний Професійний стандарт за профе-
сіями «Вчитель початкових класів закладу загаль-
ної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної 
середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти 
(з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020) [16].

Очевидно, що для професійного розвитку 
важливо гармонізувати підготовку вчителів з 
новими державними стандартами, за якими 
навчаються учні, і підготувати вчителів до нових 
методик викладання, щоб досягти навчальних 
результатів, описаних у цих стандартах.

Метою даної статті є теоретичне обґрунту-
вання доцільності компетентнісного виміру про-
фесійного стандарту вчителя, його структури, 
можливостей застосування.

Завдання статті полягають у дослідженні 
типології професійних стандартів, аналізі реко-
мендацій щодо професійних стандартів з євро-
пейського досвіду, обґрунтуванні структури 
українського професійного стандарту на основі 
чинної нормативно-правової бази, визначенні  
переліку компетентностей сучасного вчителя 
в умовах реформування освіти, вироблення про-
позицій структури стандарту, його кодифікації 
та напрямів використання.

Аналіз сучасних досліджень засвідчив, що 
в  останній час світова наукова та педагогічна 
спільнота активно почала звертатися до ідей 
стандартизації освіти та створення системи про-
фесійних стандартів вчителя. 

Компетентнісний підхід у професійному роз-
витку вчителя та досвід професійної підготовки 
педагогів і її стандартизації  активно досліджува-
лися українськими  і зарубіжними науковцями.  

Зарубіжний досвід (зокрема країн Європи, 
США та Австралії) у сфері підготовки майбутніх 
учителів в умовах стандартизації вищої освіти, 
професійні стандарти і кваліфікації вчителів 

вивчали Н. Авшенюк [4, 7, 20], В. Бахрушин [2], 
Н. Мельник [8], Н. Мукан [9], С. Стрілець [24], 
Л.  Пуховська [7, 21] та інші. Серед зарубіжних 
публікацій у досліджуваній сфері слід відзна-
чити праці таких дослідників як  E. Kleinhenz, 
L.  Ingvarson [25], S. Leonard [26], A.J. Taylor 
[30], M.  Pedaste, A. Leijen, K. Poom-Valickis, 
E. Eisenschmidt [28] та ряду інших. 

Посилаючись на працю OECD «What difference 
do standards make to educating teachers» зазначимо, 
що професійний стандарт має описувати  здат-
ності, знання та уміння, якими вчителі повинні 
володіти, а також очікувані рівні досягнень [32].

Згідно з європейськими рекомендаціями про-
фесійний стандарт розглядається у двох вимірах: 
1) стандарт як професійні цінності, який передба-
чає визначення загальних ідей та положень, опис 
необхідних компетентностей – знань, умінь, став-
лень і 2) стандарт як мірило, який окреслює ква-
ліфікаційні рівні за визначеними критеріями [29].

Професійний стандарт як політичний інстру-
мент поділяють на два типи: технічний проф-
стандарт, який націлений на вимірювання, моні-
торинг професійної діяльності та на її порівняння 
та регулювання, і розвивальний стандарт, який 
містить у собі визначення компетентностей, які 
вказують на результативність, підкреслюють цін-
ності, мету, цілі та ролі в навчанні [32].

Основні положення компетентнісного під-
ходу як методології професійної підготовки роз-
вивали у своїх працях В. Лунячек [5], О. Овчарук, 
О. Пометун, С. Паламар, К. Рудніцька, А. Вітченко, 
Т. Сорочан, Т. Борова, В. Масич, Г. Хоружий, 
Г.  Дегтярьова та інші. При цьому компетентніс-
ний підхід розглядається як методологічний орі-
єнтир розвитку сучасної освіти, надаються про-
позиції до набору ключових компетентностей 
вчителя,  обґрунтовуються переваги компетент-
нісного підходу для оцінки професійного розви-
тку сучасного фахівця і необхідність створення 
компетентнісних моделей фахівця, визнається 
особливе значення ціннісних орієнтирів педагога 
розробляються пропозиції щодо сутності і струк-
тури окремих професійних компетентностей [5].

Особливе місце в системі джерел дослідження 
проблематики  компетентнісного виміру профе-
сійних стандартів вчителів займають аналітичні 
документи та оглядові матеріали міжнародних 
організацій [27, 29, 31-32].

У напрямі розробки основ національних 
та  міжнародних стандартів освіти та професійних 
стандартів вчителя здійснюють свою діяльність 
Організація міжнародного співробітництва і роз-
витку, ЮНЕСКО, Європейська комісія та ряд інших 
універсальних та регіональних міжнародних орга-
нізацій. Категорії «стандарт освіти», «професійний 
стандарт» розглядаються у наукових джерелах та 
в міжнародних і національних документах у тісному 
зв’язку з такими категоріями як якість, доскона-
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лість, академічна цінність, ефективність і результа-
тивність професійної діяльності тощо.

Різноманітні визначення категорій стандарту 
педагогічної освіти та професійного стандарту 
вчителя містять багато спільних рис і зводяться 
до того, що ці категорії є сукупністю встановлених 
державою і визнаних суспільством вимог на рівні 
змісту освіти, організації навчально-виховного 
процесу, кваліфікаційних характеристик фахівця 
до базової підготовки вчителів, їхньої педагогічної 
діяльності і подальшого професійного розвитку.

Особливої актуальності проблема створення 
компетентнісної моделі фахівця набула після при-
йняття нового освітнього законодавства, яке вка-
зало на необхідність узгодження освітніх стан-
дартів і програм з  відповідними професійними 
стандартами [5].  

1.1. Нормативно-правове регулювання у під-
готовці та професійному розвитку вчителя.

Один із пріоритетів реформи Нової укра-
їнської школи – зміни в системі професійної 
підготовки, підвищення кваліфікації, особис-
того і  професійного зростання вчителя. Закони 
«Про  освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», підзаконні нормативні акти надали вчи-
телеві свободу працювати за власними навчаль-
ними програмами, обирати методи, стратегії, спо-
соби й засоби навчання.

Основу нормативно-правового регулювання 
у  підготовці та професійному розвитку вчителя 
на даний час складають такі нормативно-правові 
акти:

• Закон України «Про вищу освіту» 
від 1 липня 2014 р. № 1556-VII [11];

• Закон України «Про освіту» 2017 [17];
• Закон України «Про повну загальну 

середню освіту» 2020 [18];
• Методика розроблення професійних стан-

дартів, затверджена Наказом Міністерства 
соціальної політики України від 22 січня 
2018 р. № 74 [14];

• Концепція розвитку педагогічної освіти, 
затверджена Наказом Міністерства освіти 
і науки України від 16 липня 2018 р. № 776 
[13];

• План впровадження Концепції розви-
тку педагогічної освіти, затверджений 
Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 03 січня 2019 р. № 7 [15];

• Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 р. 
«Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних пра-
цівників» [12];

• Професійний стандарт за професіями 
«Вчитель початкових класів закладу загаль-
ної середньої освіти»  та «Вчитель закладу 
загальної середньої освіти» (2020) [16]. 

У Постанові КМУ № 800 від 21.08.2019 р. «Деякі 
питання підвищення  кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників» вказано, що 
програми професійного розвитку вчителів мають 
містити інформацію про визначений перелік ком-
петентностей як загальних так і  фахових. Серед 
основних напрямків підвищення кваліфікації 
у Постанові вказані мовленнєва, цифрова, кому-
нікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компе-
тентність  та інші професійні компетентності.

Досвід роботи за професійним стандартом 
«Вчитель початкових класів закладу загальної 
середньої освіти» (2018) продемонстрував обме-
ження в умовах проведення реформи «Нова 
українська школа»,  оскільки він не враховував 
всіх необхідних компетентностей учителя, які 
випливають з Державного стандарту початко-
вої освіти, запровадженого у 2018 році. Виникла 
необхідність якнайшвидшого прийняття пере-
осмисленого професійного стандарту вчителя, 
який відповідає вимогам сучасної школи, і може 
стати основою для розробки освітніх програм 
підготовки і підвищення кваліфікації педагогів 
відповідно до чинної нормативно-правової бази.

На нашу думку, сучасний професійний стан-
дарт вчителя мав би  поєднувати як технічну 
складову, так і розвивальну складову, яка має міс-
тити визначення компетентностей, що вказують 
на результати, підкреслюють цінності в навчанні. 
Такий стандарт можна буде використовувати як 
для оцінювання професійної діяльності вчителя, 
так і для його професійного розвитку. 

Саме тому в 2020 році був затверджений 
компетентнісний Професійний стандарт учи-
теля за професіями «Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої освіти» та «Вчитель 
закладу загальної середньої освіти» на основі 
пропозицій експертного середовища, зокрема, 
розроблених у проєкті «Професійний стан-
дарт вчителя нового покоління і кращі НУШ-
технології: у взаємодії між академічними спіль-
нотами університетів і вчителями-практиками», 
який реалізується Всеукраїнським фондом 
«Крок за кроком» за  підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» [20]. 

1.2. Компетентнісний професійний стандарт 
учителя.

Нові результати, яких ми очікуємо від шкіль-
ного навчання натомість вимагають нових 
сучасних компетентностей і від учителя. Такі 
вимоги до вчителя викладені у компетентнісному 
Професійному стандарті вчителя.

24 грудня 2020 року був затверджений новий 
Професійний стандарт за професіями «Вчитель 
початкових класів закладу загальної середньої 
освіти» та «Вчитель закладу загальної середньої 
освіти» [16]. 

Переосмислений профстандарт враховує як 
професійну ідентичність учителя, так і партнер-
ську взаємодію з учасниками освітнього процесу 
[16]. Під час проєктування цього стандарту вра-
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ховувалися різні властивості стандарту як інстру-
менту забезпечення якості освіти вчителів.

Новацією профстандарту є опис послідов-
ного розвитку компетентностей на різних щаблях 
кар’єри – від спеціаліста до вчителя вищої кате-
горії. Це своєрідна дорожня карта для вчителя. 
Вона мотивує та допомагає об’єктивно визна-
чати потребу в підвищенні кваліфікації, а також 
будувати кар’єру на основі самооцінювання 
в поєднанні з можливим зовнішнім оцінюванням 
(освітні експерти, супервізори, наставники).

Адже неможливо очікувати, що молодий вчи-
тель, який щойно завершив навчання в універ-

ситеті, і вчитель, який має великий досвід і пра-
цював над професійним розвитком, будуть мати 
однаковий рівень розвитку компетентностей. 
У Новому стандарті важливо було показати дина-
мічність розвитку, перспективи вчителя, можли-
вості розвивати власні професійні вміння, зна-
ння, цінності.

Компетентності вчителя у стандарті поділя-
ються на 5 загальних і 15  професійних. Загальні 
(наскрізні), зокрема: «громадянська, соціальна, 
культурна, лідерська та підприємницька» [16] 
відповідають компетентностям учня Нової укра-
їнської школи.

Таблиця 1.
Трудові функції компетентнісного професійного стандарту [16]

А – Навчання 
учнів предметів 
(інтегрованих 
курсів)

Б – Партнерська 
взаємодія 
з учасниками 
освітнього 
процесу

В – Організація 
безпечного, 
інклюзивного 
освітнього 
середовища

Г – Управління 
освітнім процесом

Д – Безперервний 
професійний 
розвиток

А1 мовно-
комунікативна 
компетентність

Б1 психологічна В1 інклюзивна Г1 прогностична Д1 інноваційна

А2 предметно-
методична 
компетентність

Б2 емоційно-
етична

В2 
здоров’язбережувальна

Г2 організаційна Д2 здатність 
до навчання 
впродовж життя

А3 інформаційно-
цифрова 
компетентність

Б3 
компетентність 
педагогічного 
партнерства

В3 проєктувальна Г3 оцінювально-
аналітична

Д3 рефлексивна

Наприклад, в учнівському стандарті є вміння 
конструктивно співпрацювати і спілкуватися, 
адекватно реагувати на конфлікти, а до проф-
стандарту вчителя включено вміння слухати 
й чути учнів, запобігати конфліктам [10]. У проф-
стандарті визначено п’ять трудових функцій, які 
максимально повноцінно охоплюють всі сфери 
діяльності вчителя, кожна з яких, в свою чергу 
розкривається через три професійні компетент-
ності.  (Таблиця  1). 

Новий професійний стандарт кодифіковано: 
трудові функції позначені відповідно літерами 
в алфавітному порядку, наприклад, А, компетент-
ності – А1, здатності  – А1.1., знання  – А1.1.З1, 
уміння та навички – А1.1.З1. Кодифікація  робить 
стандарт більш функціональним для структуру-
вання і розробки на його основі індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку вчителя і від-
повідних пропозицій підвищення кваліфікації.

Висновки. Зважаючи на зазначене вище, ми 
дійшли висновку, що новий професійний стан-
дарт вчителя із застосування компетентнісного 
підходу відповідає потребам реформування 
загальної середньої освіти на сучасному етапі, 

зокрема, вимогам реформи «Нова українська 
школа».

Поєднання у ньому технічної і розвивальної 
функції дає можливість спроектувати  розвиток 
компетентностей учителів у процесі їх зростання 
в кваліфікаційних категоріях. Тому, на нашу 
думку, ми можемо продуктивно використовувати 
новий Професійний стандарт для формування 
індивідуального професійного розвитку вчителя, 
яке слід розпочинати з самоцінювання вчителя, 
визначення тих компетентностей, а відповідно 
здатностей, знань і умінь, які йому необхідно 
розвивати, і до пошуку відповідних пропозицій 
для  підвищення кваліфікації, які, зокрема, міс-
тяться на  Національній платформі можливостей 
професійного розвитку педагогічних працівників 
«EdWay» (https://edway.in.ua/uk/). 

На нашу думку, позиції професійного стан-
дарту повинні стати орієнтирами в першу чергу 
для вимог до  добровільної зовнішньої серти-
фікації, яка спрямована на виявлення і під-
тримку кращих вчителів, які працюють за новим 
Державними стандартами початкової і базової 
середньої освіти. У подальшому, після надання 
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трирічного терміну на підвищення кваліфікації 
за новими вимогами, профстандарт має застосо-
вуватися і до обов’язкової внутрішньошкільної 
атестації вчителів. 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» 
новий професійний стандарт має стати осно-
вою для створення відповідних стандартів вищої 
освіти, що повинно враховуватися при розробці  
та акредитації бакалаврських і магістерських 
освітніх програм підготовки вчителів. Відповідно 
до реформи «Нова українська школа»,  поза тра-
диційними очікуваними професійними здатнос-
тями,  ми повинні підготувати сучасного вчителя 
до педагогічної свободи,  до самостійного кон-
струювання  навчальних програм на основі нових 
знань, технологій та методик,  до застосування 
власної системи оцінювання і, зокрема, форму-
вального оцінювання, до підвищення кваліфіка-
ції за власним вибором, до створення цифрових 
інструментів і цифрового контенту для навчання, 

до формування в учнів соціально-емоційних 
(м’яких) навичок. 

Завдання системи педагогічної освіти – надати 
допомогу вчителю у виконанні норм затвер-
дженого стандарту, підвищити його обізнаність 
і спроможність щодо втілення загальних і профе-
сійних компетентностей в сучасному освітньому 
процесі. 

У подальших дослідженнях варто поглибити 
і розвинути роль професійного стандарту як 
інструменту забезпечення якості освіти педаго-
гів. Зокрема, з’ясувати механізми застосування  
професійного стандарту в оцінюванні діяльності 
вчителя і плануванні його професійного розвитку. 
Важливим є визначити вплив нового професій-
ного стандарту на зміст і методи підготовки вчите-
лів в закладах вищої освіти.   Доцільним  є  також 
дослідити  взаємозв’язок дотримання стандарту 
вчителем і результатів навчальних досягнень учнів 
в умовах реформи «Нова українська школа».
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Гриневич Л.М.

КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА УЧИТЕЛЯ 
НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ
В связи с реформой «Новая украинская школа», которая базируется на внедрении нового перечня 
компетентностей ученика, изменяются и требования к профессии учителя, которые система-
тизирует новый профессиональный стандарт. Целью статьи является обоснование целесообраз-
ности компетентностного измерения профессионального стандарта учителя, его структуры, 
возможностей применения. В статье исследована типология профессиональных стандартов учи-
теля, обоснована структура украинского профессионального стандарта на основе действующей 
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нормативно-правовой базы, подходы к его кодификации, обобщен перечень компетентностей учи-
теля в условиях реформирования общего среднего образования. Определены различные направления 
применения профстандарта, в частности, для разработки образовательных программ подготовки 
педагогов, курсов повышения квалификации учителей, самооценки учителя, планирования его про-
фессионального развития, оценки его деятельности через сертификацию и аттестацию.
Ключевые слова:  компетентности;  компетентностный профессиональный стандарт учителя;  
реформа «Новая украинская школа»;  трудовые функции.

Hrynevych L.
THE COMPETENCE DIMENSION OF PROFESSIONAL STANDARD OF NEW UKRAINIAN SCHOOL TEACHER
With regard to the New Ukrainian School reform (NUS), which is based on the implementation of a new list 
of  pupil’s competencies, new requirements for the teaching profession are systematized in the new professional 
standard. The purpose of the article is to substantiate the appropriateness of the competence dimension 
of the  professional standard of a teacher, its structure, and opportunities to use.
In this article the recommendations on professional standards of teachers from European experience have been 
analyzed, the list of competencies of modern teachers in the context of national education reform has been 
summarized, the structure of the Ukrainian professional standard, which is based on the current legal framework, 
has been substantiated. The typology of professional standards of a teacher has been studied, the peculiarities 
of  its structure have been highlighted through the definition of job functions, general and professional 
competencies described through the relevant abilities, knowledge and skills.
The combination of technical and developmental functions in the professional standard makes it possible 
to design the development of teachers’ competencies in the process of their growth in qualification categories. 
The proposed codification of the standard makes it more functional for structuring and developing on its basis 
the individual trajectory of professional development of teachers and relevant proposals for professional 
development.
Different possibilities for using the professional standard have been defined in this article. In particular, among 
them are: the development of the corresponding educational programs of the bachelor and master degree 
on  teacher training, the accreditation of these educational programs, self-assessment of a teacher, planning 
of their professional development, the estimation of their activity through voluntary external certification and 
mandatory in-school certification, the development of long-term and short-term teacher training courses. 
Keywords:  competence professional standard of a teacher; competencies; the New Ukrainian School reform; 
job functions.
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